OKUL MÜDÜRÜNÜN DERS DENETİMİ VE ÖĞRETMENİ DEĞERLENDİRME DEFTERİ
Öğretmen n Adı Soyadı:

Ders n Adı:

ÖĞRENME ORTAMI

I.SINIF İÇİ UYGULAMALAR BAKIMINDAN

Denetleme Tar h :......./......./20......
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İYİ

YETERLİ
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ZAYIF

YETERLİ
DEĞİL

ÇOK
İYİ

YETERLİ

GELİŞTİRİLMELİ

ZAYIF

YETERLİ
DEĞİL

Dersl ğ n tem zl ğ , tert p ve düzen
Yapılan etk nl k türüne uygun olarak dersl ğ n düzenlenmes , derse hazırlanması
Derse ve konuya uygun ders araç ve gereçler n n hazır bulundurulması
Dershanede zorunlu ders araçlarının bulundurulması, öğrenc etk nl kler n n dershanede serg lenmes
Öğretmen n “Sınıf Yönet m ” becer s
Sınıf k taplığının oluşturulması
Sınıf k taplığı le lg l kayıtların tutulması
Öğrenc ler n k taplığı akt f olarak kullanmalarının sağlanması
Okunan k tapların e-okula zamanında ve tam şlenmes
Dershanede eğ t m teknoloj ler n üst düzeyde kullanması

EĞİTİM ÖĞRETİM

Derse hazırlıklı gelmes ve derse/konuya uygun teknoloj k araçları kullanması
Derse, öğrenc ler n ön öğrenmeler n test etme, konuya d kkat çekme ve güdüleme etk nl kler le başlaması
Ders n hedefler n açıklaması ve öğrenc ler derse/etk nl ğe katma çalışması
Dersler n şlen ş ne uygun öğret m yöntem ve tekn kler n yer nde ve zamanında etk l kullanarak öğrenc lerde öğrenme steğ n sağlaması
Derste zaman yönet m konusundak başarısı
Ders ç nde ölçme ve değerlend rme etk nl kler ne yer vermes
B reysel farklılıkları d kkate alarak eğ t m planlaması yapması ve uygulaması
Derste eğ t m teknoloj ler n kullanması ve kılavuz k taptan yararlanması
Derse lg s z veya ders saboteye mey ll öğrenc ler derse katma gayret ve başarısı
Derste beden d l n /ses tonunu ve sınıfta ders araçlarını (tahta,projeks yon,b lg sayar vb.) sınıfta mekanı etk l kullanması

FORMASYON

Yıllık çalışma programı, yıllık ve ders planları hazırlanması
Öğrenc lere sorumluluk ve grup duygusu kazandırması
Öğrenc ler n soru ve sorunlarını etk l d nleme ve çözümüne l şk n tutum ve davranışları
Öğrenc ler n araştırma ve b lg ye ulaşma becer ler n gel şt rmes
Seyg ye dayalı sınıf d s pl n sağlaması
Olumsuz öğrenc davranışlarında sürec yönetmedek başarısı
Ölçme ve değerlend rmey akadem k ver ler ve mevzuata uygun yapması
Okuttuğu ders n öğret m programını bulundurma ve programa hak m yet
Görev aldığı kurul ve kom syonlarda amaca uygun çalışmalar yapması

MESLEKİ NİTELİKLER

II.MESLEKİ VE KİŞİSEL NİTELİKLER BAKIMINDAN
Sınıfı veya ders le lg l defter, kayıt ve dosyaları tutma, zleme ve değerlend rmes
Öğrenc lere okuma zevk /alışkanlığı kazandırma, Türkçey etk l ve doğru b ç mde kullanma ve kullandırması
Törenler ve meslek toplantılara katılma ve örnek davranışlar göstermes
Sosyal etk nl kler ve sınıf rehberl ğ ndek sorumluluklarını yer ne get rmes
Vel lerle olumlu l şk ler gel şt rmes , a le eğ t m ne katkıda bulunması ve vel y eğ t m sürec ne katması
Zümre öğretmenler le şb rl ğ yapması ve zümre kararlarına uyması
Öğretmenler, şube ve zümre öğretmenler kurulu vb. resm toplantılara katılması, alınan kararlara uyması

KİŞİSEL NİTELİKLER

Çevrey tanıması, çevre olanaklarından yararlanması
Görev nde vel , yönet c ve d ğer öğretmenlerle ş b rl ğ yapması
Ver len görevler yapmada stekl olması
Güncel meslek eserler tak p etmes , mevzuatı zleme/uygulamadak başarısı
Mesleğe saygı duyma, öğrenc ler ne örnek olma, tutum, davranış ve görünüşüyle mesleğ tems l etmes
Öğrenc ler , okulu, eğ t m ve öğretmenl ğ sevmes
Kend n yet şt rme ve yen l kler tak p etmes

DÜŞÜNCELER

Okulun gel şt r lmes nde, ek b n b r parçası olarak davranması, okul gel şt rme sürec nde yapılacak çalışmalara stekl katılması

OKUL MÜDÜRÜ

